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 أصالة الوجود ومشكلة الشر

 ية اللهيآحميد رضا 

 ترجمة: طارق عسيلي

الشر طارق عسيلي، محيد رضا آية اللهي، أصالة الوجود، مشكلة الشر، الشر الطبيعي،  الكلمات المفتاحية:
 .األخالقي، العدل اإلهلي

ة الشر والتمايز يف األشياء تعود وأن حيثي ،يرى مال صدرا أن حيثية الوحدة واخلريية يف األشياء تعود إىل الوجود
وكل شر يعود إىل املاهية االعتبارية اليت ال واقعية هلا بسبب كوهنا  ،وهكذا يكون كل خري منسوب هلل إىل املاهية.

 يف املراتب الدنيا من مراتب الكمال الوجودي.

هذا ما يتناوله البحث  ...كيف ميكن معاجلة إشكالية الشر على ضوء القول بأصالة الوجود واعتبارية املاهية
 التايل:

حيث  ،واحدة من أهم املشكالت الفلسفية والكالمية ،على مدى العصور القدمية ،شكلت مشكلة الشر
 وأن على املؤمنني بوجود إله أن حيلوا هذا اإلشكال. ،ووجود الشر ،بني اإلميان باهلل ااعترب بعضهم أن هناك تناقض  

هل  ق.م( الذي صاغ املشكلة بكلماته الشهرية: 270 -341ف أبيقور )يعود طرح املشكلة إىل الفيلسو 
هل هو قادٌر  هو حقود. اولكنه ال يريد؟ إذ   ،هل هو قادر هو عاجز. ايريد اهلل منع الشر ولكنه ال يقدر؟ إذ  

 ؟اومريد؟ من أين الشر إذ  

إلنكار وجود  اأت تشكل أساس  بد ،فبدل إنكار بعض الصفات اإلهلية ،يف العصور احلديثة تغري وجه املشكلة
ء اخلاصة حول بسبب اآلراو  .J.l.Mackie  ج.ل. ماكي. وأشهر اآلراء يف هذا اجملال هو الذي قدمه اهلل

 ،كانت املشكلة واحدة من أكثر املسائل جدية يف الفلسفة والالهوت الغربيني  ،"احملبة اإلهلية"النموذج املسيحي لـ
مل يتعرض هلذه املسألة. أما بني املفكرين املسلمني فقد كان  ،أو الهويت ،ينحيث إنه ال ميكن إجياد فيلسوف د

وهذا ما جعل طريقة  ،إمنا وجهت حنو العدل اإلهلي ،ةفهي مل توجه حنو احملبة اإلهلي ،هلذه املشكلة وجه آخر
  م أقدم احلل يف سوف أحبث يف هذه املشكلة وحلوهلا يف الفكر الغريب ختتلف عما هو موجود يف الغرب. عاجلةامل

 وبالتحديد مبدأ "أصالة الوجود". ،ضوء أسس فلسفة مال صدرا
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 : فلسفةمثال   ،بوجود حل هلا :حيث إن بعض الفالسفة قالوا ،كانت املشكلة بالغة األمهية يف الفكر الغريب
وت والفلسفة الاله اإلجرائية قدمت بعض وجهات النظر اليت تلغي املشكلة من أساسها. ففيوأتباعه هيد تواي

وحبسب هذه النظرة تكون القدرة  ،إمنا هي نوع من القدرة املتابعة ،ن القدرة اإلهلية ليست إجباريةإ ،اإلجرائية
 خطيئة العمل اإلهلي. يكون وجود الشروال  ،الكلية لإلله مرفوضة

 في اتحوار ( من خالل مناقشته يف كتاب 1776 -1711يف العصر احلديث طرح املشكلة دايفد هيوم )
إمنا   ،ليس جمرد وجود الشر ،إن ما يؤدي إىل الشك بوجود اإلله ،وعلى لسان شخصية الفيلسوف الدين الطبيعي

وهذا ما جيعل أمر التوفيق بني هذه  ،أن كمية الشر يف العامل تفوق كمية اخلري فيه وقد رأى ،كميته اهلائلة
 .يف غاية الصعوبةالفرضيات 

 The  العدل اإللهيحيث برهن يف مؤلفه  ،( أن يبني العدالة اإلهلية716 -1446تس )نحاول اليبكما 
Theodicy أن  امؤكد   ،على اعرتاضات هيوم ورد   ،أن وجود الشر ال ينفي وجود اهلل بأي شكل من األشكال

 ،وأن سقوط آدم كان "خطيئة سعيدة" ألهنا أدت إىل جتسد اإلله ،أعظم ااهلل مسح بوجود الشر لكي يسبب خري  
 ميكن أن تالقيه لو اختلف األمر. ن الذيرافعة البشرية إىل مصري أمسى م

فإن الدليل يصاغ  ،خاصة مبا تشكله من دليل على عدم وجود اهلل ،أما يف الصياغات املعاصرة للمشكلة
 باملقدمات والنتائج التالية:

 اهلل كلي القدرة وكلي العلم. .1

ية. .2  اهلل كامل اخلرير

 الشر موجود. .3

ال ميكن أن يوجد شر )أو شر  ،اية( موجود  ، والكلي اخلري والكلي العلم ،اهلل )الكلي القدرةإذا كان  .4
 غري ضروري( يف العامل.

 الشر )أو الشر غري الضروري( موجود يف العامل. .5

 اهلل غري موجود. ا،إذ   .6
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إذا عدنا إىل ف ،هو الدفاع املرتكز على حرية اإلرادة ،الدفاع األساسي عن وجود اهلل يف ضوء وجود الشر
آلفن و  John Hick ديثة يف أعمال جون هيكاحل اتعاجلامل ناأقر ( و 430 -354القديس أوغسطني )

جند أن دفاع اإلرادة احلرة  ،Richard Swinburneسوينربن  دوريتشار  Alvin Plantingaبالنتنغا 
 منسجمة وغري متناقضة. 3 -1لكي نبني أن املقدمات  ،إىل مقولة أبيقور املومهة للتناقض يضيف مقدمة رابعة

 على اهلل أن خيلق كائنات حرة ويضمن أهنا لن تفعل الشر.  ايستحيل منطقي   .7

 فال يوجد ما يضمن أهنا لن تقوم بأعمال شريرة. ،هو عمل خري   الة أخالقي  و ؤ ن خلق كائنات حرة ومسألو 

لكن ماذا  ،اإلرادة احلرة للمخلوقات أن مجيع الشرور األخالقية ناجتة عن دفاع أنصار اإلرادة احلرة يد عي إن
 يقول املؤمنون عن الشر الطبيعي؟ لقد ميَّز الفكر الغريب بني نوعني من الشرور: أخالقي وطبيعي.

. "والشر الطبيعي" اعنها أخالقي   السيئة اليت يكون اإلنسان مسؤوال   مور"الشر األخالقي" يشمل كل األ
انات لعواصف والزالزل والرباكني والفيضمثل األعاصري وا ،ن غري إكراهيشمل تلك األحداث الرهيبة اليت حتصل م

 للبشر واحليوانات. اواألمراض الطبيعية وغريها... مما يسبب آالم  

 هناك طريقتان خمتلفتان ملعاجلة إشكالية الشر الطبيعي:

األمراض  :يعي مثلوتتمثل بنسبة الشر الطب ،Alvin Plantinga  غانآلفن بالنت وهي اليت قدمها األوىل:
 .أعوانهواألعاصري والزالزل.. لعمل الشيطان و 

وحبسب هذه الطريقة فإن الشر الطبيعي هو جزء من  ،Swinburneسوينربن الثانية: وهي اليت يفضلها 
شر بلناتج عن اجتماع القوانني الطبيعية احلتمية والضرورية للعمل املتناسق واملسؤولية املعطاة ل ، وهوطبيعة األشياء

 ملمارسة حريتهم.

 أصالة الوجود ومشكلة الشر

إن أصالة الوجود سوف تغري منظورنا حول حقيقة العامل اليت ستغري مشكلة الشر من أساسها. فقد ناقش املال 
ية املطلقة هلل يف جزأمسألة العدل اإلهل اصدر  ين من كتابه الشهري األسفار األربعة. ففي اجمللد السابع  ي واخلرير

الذي ال  ونسبة الشر إىل العدم ،ة الشريمثل نسب ،اجلاته شبيهة بتلك اليت طرحها املفكرون الغربيونكانت مع
 خالق له. وأن حجم اخلري املوجود يف العامل أكرب من حجم الشر وإىل ما هنالك...
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لسفية بأصالة املاهية الذي خيتلف عن األسس الف :أعتقد أن هذا النوع من الردود مبين على أساس القول
للمال صدرا. لكنه يف اجمللد الثاين من كتاب األسفار يقدم وجهة نظر أخرى حول طبيعة الشر تعرب عن النتيجة 

 تشكل ليتال بد لنا من شرح أصالة الوجود ا ،لكن قبل التعرض لدراسة هذا الرأي ،املباشرة ملبىن أصالة الوجود
 املفصل األساسي يف الفلسفة اإلسالمية.

فهي بديهية وواضحة بذاهتا؛ ألن  ،صدرا إن "فكرة الوجود" هي واحدة من أوضح املفاهيمحبسب املال 
هي يف غاية فحقيقة الوجود أما  .اوال حاجة ألي شيء آخر ليزيده وضوح   ،الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغريه

للحقيقة؛  ارفض  سوف يكون هذا األمر ف كم هيوإذا وصلت حقيقته إىل أذهاننا   ،ألن حقيقته خارجية اخلفاء؛
باإلضافة لو أن حقيقة الوجود   جيب أن تكون خارج الذهن. -وليس مفهومها -ألن احلقيقة مبا هي حقيقة 

وحبسب مثل النار فإن  -سيكون هلا واقع يف الذهن -افإن آثاره أيض   -كحقيقة النار  -كانت موجودة يف الذهن 
 أن حيرتق! بالذهن جي

ألنا" ووجود "األرض" ووجود "الشجرة" ووجود "البياض" اثل وجود "عندما ندرس بعض أدلة احلقائق م
وكل واحد من هذه . "أنا" ،"األرض" ،"البياض" ،من املفاهيم مثل "الشجرة" اوغريها... ندرك أن هناك عدد  

ا موجودة وهذا األمر هو أهنا "مجيعه ا،مشرتك   اواحد   ااملفاهيم خيتلف عن اآلخر. لكن رغم اختالفها فإن بينها أمر  
الشجرة والبياض واألرض...  مفهومأحدمها  ،حنن نعرف أن لدينا تصورين لألشياء ا،وهلا واقع خارج الذهن". إذ  

وإذا درسنا  .واألول يسمى "املاهية" والثاين "الوجود" ،هبذه املفاهيم رتبطالوجود أو الواقع امل مفهومواآلخر هو 
اليت  ،ود خيتلف عن مفهوم األشياء كالشجرة واألرض والبياضبدقة سوف ندرك أن مفهومنا الذهين عن الوج

 م ينسب هلا  ،ويتصورها عن الوجود -اليت تقال يف جواب "ما هو" -الوجود. إن ذهننا جيرد املاهية  هلا ننسب
ومفهوم الوجود خيتلف عن مفهوم  ،الوجود يف الذهن. وهذا يعين أن الوجود زائد وعارض للماهية يف الذهن

 املاهية أو أي جزء منها.

نلحظ أن مفهوم "الوجود" يف  "الشجرة موجودة"...و ،"بروكسل موجودة"و ،"اإلنسان موجود" :فعندما نقول
ورغم اختالفها فإن الوجود  ،"شجرة"، خمتلفةو ،"بروكسل" ،مفاهيم "إنسان" رغم أن   ،هذه اجلمل هو نفسه

 فس املعىن.حيمل عليها بن

 أصالة الوجود
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ما هلا حقائق ك  اخارجي لكل موضوع وحممول متام   هناك ما بإزاء ،ما آلخر اعندما ننسب شيئ   ،يف بعض احلاالت
وكما أن كل   ،أو "هذه املساحة مربعة" أو "ذاك املاء دافئ" ،نؤكد أن "هذه الورقة بيضاء" اعندم يف الذهن. فمثال  

لكل واحدة  كذلك يف الواقع  ،هلا مفهوم خاص يف الذهن - دافئ ،ماء ،مربعة ،مساحة ،بيضاء ،ورقة -كلمة 
 ،كحقيقة البياض املرتبطة حبقيقة الورقة  ،منها حقيقة خارجية خمتلفة وخاصة. ورغم ارتباط كل حقيقة باألخرى

 فإهنا يف نفس الوقت هلا حقيقتها اخلاصة وانطباقها اخلاص.

ويف هذه احلاالت ال  ،على موضوع تكون املسألة خمتلفة ل حمموال  عندما حنم ،يف بعض احلاالت األخرى
ميكن أن جند بل  ،وال يوجد ثنائية يف الواقع بني املوضوع واحملمول ،يكون لكل حممول حقيقة خمتلفة وخاصة

إن الذهن يقسم احلقيقة  ،مبعىن آخر ،حيث إن الكثرة تنشأ فقط يف الذهن ،الوحدة بينهما يف الواقع فقط
خمتلفة عن احلقيقة اخلارجية اليت ال يكون فيها  ويُنتج تصورات ومعاين ،احدة إىل عدة مسائل بقدرته التحليليةالو 

 كثرة خارج الذهن.

فعندما نقول: "الشجرة موجودة" املوضوع واحملمول )مفهوم  ،الوحدة بني الوجود واملاهية ،من هذه الوحدات
فإن الوجود زائد على  اوكما شرحنا سابق   ،وهناك اختالف بينهماالشجرة ومفهوم الوجود( متكثران يف الذهن 

حيث إن ظهور أحدمها جمعول باآلخر  ،لكن بالتأكيد املسألة ليست كذلك يف العامل اخلارجي ،املاهية يف الذهن
قع ففي الوا ،أو أن أحدمها ينتمي لآلخر. إنه الذهن الذي يكورن مفهومني خمتلفني من هذه الوحدات اخلارجية

إذ كيف يكون  ،صنفني من احلقائق جرة واإلنسان ووجود اإلنسان ليسااملاهية والوجود مثل الشجرة ووجود الش
 - هتوكلي احلقيقة واحدة حقيقتان حبيث تتألف من ذاهتا ووجودها أو واقعيتها؟ إن كل شيء يعرَّف بوجوده خارج  

ميكن  ال ،مبعىن آخر ،نتيجة للقدرة التحليلية للذهن يشكل وحدة. وما هذه الثنائية إال - هذه الكلية يف الذهن
حبيث  ،غري واقعيني امع   ال ميكن أن يكون الوجود واملاهية ،ني. من جهة أخرىيلأص اأن يكون الوجود واملاهية مع  

 .د موضوعي لألشياء خارج ذواتناو وج ألن هذا يؤدي إىل مثالية ال تعرتف بأي ،ثنان جمرد وجود ذهينيكون اال

ألنه ال ميكن أن يكون اإلثنان  ،وإما أن تكون املاهية ،إما أن يكون الوجود هو الذي يعرب  عن الواقعية ا،إذ  
 وال ميكن كذلك أن يكون اإلثنان غري واقعيني أو جمرد وجودات ذهنية. ،واقعيني

وأن الذهن  ،يقة اخلارجيةوأن املاهية هي اليت تعرب  عن احلق ،بأصالة املاهية :تبىن  بعض الفالسفة الرأي القائل
وهكذا يكون الوجود جمرد مفهوم ذهين ال واقع له.  ،لألشياء احلقيقية ينتزع منها مفهوم الوجود عند مالحظته
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وأننا حنصل على  ،نعتقد أن يف الواقع أشياء ،قوة العمل الذهينوبسبب  ا،وللوهلة األوىل يبدو هذا الرأي صحيح  
 .األشياءنتزاعه من هذه مفهوم الوجود با

 تهفقط )حقيق ان يف العامل اخلارجي وجود  إ :القائل من خالل رأيه ،لكن املال صدرا غري  الطريقة الفلسفية
يكورن بعض املفاهيم لألشياء املختلفة.  ،وأن الذهن عندما يالحظ حدود الوجود أو الواقع ،وليس مفهومه(

 .وهذه النظرية تسمى "أصالة الوجود" ا،ذهني   اافرتاض  وتكون املاهية  ،وهكذا تكون األصالة والواقعية للوجود

 ،إذا تتبعنا الشر يف العامل لنرى كيف تواجه نظرية أصالة الوجود هذه املشكلة. ،فلنعد اآلن إىل مشكلة الشر
 ،ندرك أن مشكلة الشر تنشأ يف حاالت النقص والفرق. حيث إن بعض الناس أكثر ذكاء  من بعضهم اآلخر

وهكذا... أال ميكن لإلله أن ينعم على اجلميع بنفس  ،بينما حرم منها بعضهم اآلخر اس أعين  وإن لبعض النا
من له القدرة الكلية أن أال يستطيع  لكن ،املواهب؟ إنه خلق البشر يتأملون يف حياهتم بسبب احملدودية والنقص

لو كانت ظروفه أفضل مما  وإذا متىن أحد ما ؟ما حيتاجه بدون أي نقص يسبب األمل الكثري يهب لكل شخص
ومين  ،عليه كما أنعم على الناس السعداءأن ينعم اهلل أال يستطيع  - حبيث يأمن من الشر احمليط به -هي عليه 

 هلذا الشخص أن حيتج على متييز اهلل بني البشر وتفضيل غريه عليه؟ قحي أال م  ؟عليه مبا من عليهم

ألنه ميكن هلل أن يعطي   ا،رمبا كان السؤال مشروع   ،بأصالة املاهية :قولإذا فكرنا بالطريقة اليت يفكر فيها من ي
وكان هذا الشخص يشعر ببعض  اإذا خلق اهلل شخص  ف ،األمر بيدهفكل شخص بعض الكماالت اإلضافية 

ة فقد يريد من اهلل أن يعطيه كماالت إضافية جترب نقصه وتقلص حمدوديته. أما على مبىن أصال ،النقص واحملدودية
وبعد ظهور هذه املرتبة من  ،إن ما جعله اهلل هو الوجود ،شيئية الشيء فاهلل مل خيلق ،الوجود فإن األمر خيتلف

 فإن الذهن ينتزع من حدودها مفهوم املاهية. ،الوجود

ج إىل نوع احلدود النات ليس هناك شيئية ألشياء يف العامل يعطيها اهلل الوجود. أما التمايز بني األشياء فيعود
 عن الكثرة املوجودة يف عاملنا.

 ا،إذ   ،بالضرورة اوألن العامل املادي جيب أن يكون متكثر   ،وألن اإلنسان موجود يف العامل املادي بالضرورة
جيب أن يكون هناك وجودات خمتلفة ينتزع الذهن منها مفاهيم خمتلفة. إذا كانت احلالة املادية لإلنسان ضرورية 

فالفروقات بني البشر تعود رمبا إىل جوهر اإلنسانية  ا،كون اإلنسان بدون أن يكون مادي  حبيث ال ميكن أن ي ،له
 .اوالشرح التايل سيجعل املسألة أكثر وضوح  
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غري آبائهم وأمهاهتم  الو أن آباءهم وأمهاهتم احلقيقيني كانوا أشخاص   ،مجيعنا مسع متنيات بعض الناس
 الذكيني وغري ريلو أن أباه )أ( وأمه )ب( غ )توم(يتمىن  ،مثال   الكالم.احلقيقيني. دعنا خنترب مدى إمكانية هذا 

( سأنه لو كان ) )توم(يعتقد و يني. ( الذكيني والغنص( وأمه )س)   )ديك(آخرين مثل أب  االغنيني كانوا أشخاص  
ال يعين  أن هذا الكالم عرفمبعىن هذه الفرضية ل الكانت حياته أفضل. لكن لو فكر جيد   ،( أباه وأمهص)و

)أ( و)ب(. فإذا  مها من أب وأمرجل موجود  )توم(ـف ،)توم( هو لن يكون ون،ألن أباه وأمه أشخاص خمتلفو  ؛اشيئ  
 )ديك( ه سيكونلكن ؛الذي يتمىن ذلك )توم(نفس لن يكون فإنه بالتأكيد ، لشخص اوأم   ا( أب  ص)( وسكان )

ويف  له اوأم   ا)ب( أب   تقتضي بالضرورة أن يكون )أ( ويتأن حيتفظ مبشخصاته ال )توم(يريد و املوجود مبشخصاته. 
ما مل تتوفر  اأن يكون موجود   )توم(ـفال ميكن ل ،وهذا تناقض واضح ،)ب( والديهنفس الوقت أن ال يكون )أ( و

 الشروط الضرورية لوجوده.

كثرة يف العامل املادي خيتلف بالضرورة عن اآلخرين بسبب ال – اتناقض يف أن خيلق اهلل إنسان   وجدأال ي ا،إذ  
فنحن لسنا بعض األشخاص الذين منحنا بعض الكماالت  أي ال خيتلف عن اآلخرين؟ – اال يكون إنسان   –

 املختلفة.

 
 
 م إن معىن الشخص نشأ بعد  ،حبدود خمتلفة احمدود   اووجود   ،اجيب أن يكون متكثر   امادي   ااهلل خلق عامل

إمنا هناك وجودات  ، م ُمنحت الوجود "حنن" مل تكن أوال  ـالو  ،الذهين "حنن" ظهر بالتجريدـالأي معىن  -ذلك
 "حنن".ـالدركت من خالهلا أ

ية يف األشياء تعود إىل الوجود وأن حيثية الشر والتمايز يف األشياء  ،يرى مال صدرا أن حيثية الوحدة واخلري 
 تعود للماهية.

ملاهية )اليت ال واقعية هلا( بسبب كوهنا يف املرتبة الدنيا وكل شر يعود إىل ا ،هلل اوهكذا يكون كل خري منسوب  
 من مراتب الكمال الوجودي.


